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Elektrisk installation
Allmänna rekommendationer

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till
dödsolyckor eller allvarliga personskador.

Tänk på följande vid läsning av denna bruksanvisning:

För ytterligare information gällande säker urladdning av
kondensatorer, se ”Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)
Capacitor Discharge”, s. 28 och PROD-SVB06A-EN.

• All kabeldragning på installationsplatsen måste
vara i överensstämmelse med europeiska riktlinjer
och eventuella lokala föreskrifter. Se till att kraven
på korrekt jordningsutrustning enligt tillämpliga
europeiska riktlinjer efterlevs.
• Kompressorns motordata och aggregatets eldata
(motoreffekt (kW), spänningsintervall, märkström (A))
kan avläsas på kylaggregatet märkplåt.
• All kabeldragning på installationsplatsen måste
kontrolleras gällande korrekta anslutningar samt
eventuella kortslutningar eller jordanslutningar.
Observera:: Se kopplingsscheman och ritningar som
medföljer kylaggregatet för specifik information
gällande elschema och anslutningar.
VARNING
Korrekt kabeldragning och jordning måste utföras på
installationsplatsen!
All kabeldragning på installationsplatsen MÅSTE
utföras av behörig personal. Vid felaktigt installerade
och jordade kablar föreligger risk för BRAND och
ELSCHOCK. För att undvika dessa risker måste
kraven för kabeldragning och jordning enligt lokala
elsäkerhetsföreskrifter följas. Underlåtenhet att följa
dessa föreskrifter kan leda till dödsolyckor eller allvarliga
personskador.
VARNING
Livsfarlig spänning i kondensatorer!
Innan underhåll utförs måste all strömtillförsel, inklusive
externa frånskiljare, kopplas ifrån och motorns alla start-,
drift- och FRO-kondensatorer (FRO=frekvensomvandlare)
laddas ur. Följ tillämpliga procedurer för frånkoppling
eller ledarisolering för att se till att strömmen inte kan
slås på av misstag.
• Se respektive tillverkares dokumentation för
information om tillåtna väntetider vid urladdning av
kondensatorer gällande frekvensomvandlare eller
andra energilagrande komponenter som tillhandahålls
av Trane eller andra tillverkare. Kontrollera med en
voltmeter att alla kondensatorer har laddats ur.

VARNING
Livsfarlig spänning – trycksatt brandfarlig vätska!
Innan skyddslocket till kompressorns uttagslåda
avlägsnas för service eller styrpanelens anslutningssida
servas ska KOMPRESSORNS SERVICEUTLOPPSVENTIL
STÄNGAS och samtliga elektriska anslutningar, inklusive
fjärrkontroller, kopplas ur. Se till att motorns alla
start- och driftkondensatorer laddas ur. Följ tillämpliga
processbrytningsprocedurer (lockout/tagout) för att se
till att strömmen inte kan slås på av misstag. Kontrollera
med en voltmeter att alla kondensatorer har laddats ur.
Kompressorn innehåller varmt, trycksatt köldmedium.
Motorplintarna fungerar som tätning mot detta
köldmedium. Försiktighet bör iakttas vid service så att
motorplintarna INTE skadas eller lossas.
Använd inte kompressorn utan anslutningslådans
skyddslock på plats.
Underlåtenhet att följa samtliga säkerhetsföreskrifter
kan leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador.
För ytterligare information gällande säker urladdning av
kondensatorer, se ”Adaptive Frequency™ Drive (AFD3)
Capacitor Discharge”, s. 28 och PROD-SVB06A-EN.
OBSERVERA:
Använd endast kopparledare!
Enhetens uttag är inte konstruerade för att acceptera
andra typer av ledare. Om inte kopparledare används
kan utrustningen skadas.
Viktigt: För att förhindra funktionsstörningar
i styrsystemet får lågspänningskablar (< 30 V)
inte dras i rör med ledare som har en spänning
över 30 V.

• DC-bussens kondensatorer innehåller farliga
spänningar även efter att strömförsörjningen
har kopplats bort. Följ tillämpliga
processbrytningsprocedurer (lockout/tagout) för
att se till att strömmen inte kan slås på av misstag.
Vänta fem (5) minuter efter att strömförsörjningen
har frånkopplats så att DC-bussens kondensatorer
kan laddas ur, kontrollera sedan spänningen med en
voltmeter. Kontrollera att DC-bussens kondensatorer
är urladdade (0 VDC) innan du vidrör några interna
komponenter.
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Gäller endast service av frekvensomvandlare

Strömmatningsledningar

VARNING
URLADDNINGSTID!

VARNING

Frekvensomvandlare innefattar DCmellanledskondensatorer som kan förbli
laddade även när frekvensomvandlaren inte är
påslagen. För att undvika elektriska faror: koppla
ur växelströmsförsörjningen, alla permanenta
magnetmotorer samt all extern strömförsörjning
till DC-mellanled, inklusive reservbatterier, UPSenheter och DC-mellanledsanslutningar till andra
frekvensomvandlare. Vänta tills kondensatorerna att helt
urladdade innan någon service eller reparation utförs.
Hur lång väntetid som krävs kan utläsas i tabellen med
urladdningstider. Underlåtenhet att vänta föreskriven tid
efter att strömmen har kopplats från innan service eller
reparation utförs kan leda till dödsolyckor eller allvarliga
personskador.

Korrekt kabeldragning och jordning måste utföras
på installationsplatsen!

Tabell 1. Urladdningstider kondensatorer
Spänning

Effekt

Minsta väntetid
[min.]

380-500 V

90-250 kW

20

315-800 kW

40

Aggregat med kvävefyllning (tillval)
För aggregat med tillvalet kvävefyllning (15: siffran
i modellnumret är en 2:a) gäller att aggregatet INTE får
ha landström eller vara strömsatt tills det har fyllts på.
Om ström slås på kommer EXV att stängas och mängden
växelström för påfyllning av aggregatet kommer inte att
vara tillräcklig.

Komponenter levererade av
installatören
Gränssnittsanslutningar som utförs av kunden visas
i de elscheman och kopplingsscheman som medföljer
aggregatet. Installatören måste tillhandahålla följande
komponenter om de inte har beställts tillsammans med
aggregatet:
• Ledningar för strömförsörjning (i skyddsrör) för alla
anslutningar som görs på installationsplatsen.
• Alla ledningar för styrfunktioner (ledningar för
interna anslutningar; i skyddsrör) till utrustning som
tillhandahålls på installationsplatsen.
• Avsäkrade frånskiljare eller brytarreläer.

All kabeldragning på installationsplatsen MÅSTE
utföras av behörig personal. Vid felaktigt installerade
och jordade kablar föreligger risk för BRAND och
ELSCHOCK. För att undvika dessa risker MÅSTE
kraven för kabeldragning och jordning enligt lokala
elsäkerhetsföreskrifter följas. Underlåtenhet att följa
dessa föreskrifter kan leda till dödsolyckor eller allvarliga
personskador.
Alla strömförsörjningsledningar måste vara
dimensionerade och valda av projektingenjören
i enlighet med EN 60204.
All ledningsdragning måste göras enligt gällande
lagar och förordningar. Den entreprenör som sköter
installationen (eller den elektriska installationen)
måste tillhandahålla och installera kablarna för
systemets interna anslutningar liksom kablarna
för strömförsörjningen. De måste vara korrekt
dimensionerade och försedda med vederbörliga
avsäkrade frånskiljare.
Frånskiljarnas typ och placeringar måste följa alla
gällande lagar och förordningar.
OBSERVERA:
Använd endast kopparledare!
Enhetens uttag är inte konstruerade för att acceptera
andra typer av ledare. Om inte kopparledare används
kan utrustningen skadas.
Ta upp hål i styrpanelens sidor för
vederbörligen dimensionerade skyddsrör för
strömförsörjningsledningarna. Ledningarna dras
genom dessa rör och ansluts till kopplingsplintarna,
till förmonterade frånskiljare (tillval) eller till brytarreläer
av HACR-typ.
Anslutningarna till högspänning på installationsplatsen
dras genom kopplingsplattan på panelens högra sida.
Lågspänningsanslutningarna dras genom hålen som
befinner sig på panelens vänstra sida. Ytterligare
jordning kan krävas för varje strömförsörjningskabel
på 115 V till aggregatet. Gröna kabelskor för kundens
115 V-ledningar medföljer.

Strömförsörjning till styrning
Aggregatet är försett med transformator för
styrspänning. Den behöver inte förses med ytterligare
styrspänning. Inga andra belastande enheter ska
anslutas till transformatorn för styrspänning.
Alla enheter är fabriksanslutna för lämpliga angivna
spänningar.
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Figur 1. Ansluta växelströmsförsörjningen

Motorkabel
Motorn måste anslutas till plintarna U/T1/96, V/T2/97,
W/T3/98. Jord till plint 99. Alla typer av asynkrona
standardtrefasmotorer kan användas tillsammans med
aggregat med frekvensomvandlare. Fabriksinställningen
är för medurs rotation med frekvensomvandlarutgången
ansluten enligt följande:

Tabell 2.
Uttag nr

Funktion

96, 97, 98, 99

Strömtillförsel U/T1, V/T2, W/T3
Jord

Kontroll av motorrotation
Rotationsriktningen kan ändras genom att byta plats
på två faser i motorkabeln eller genom att ändra
inställningen för 4-10 Motorvarvtal riktning.

Tabell 3.
• Terminal U/T1/96 ansluten
till U-fas
• Terminal V/T2/97 ansluten
till V-fas
• Terminal W/T3/98 ansluten
till W-fas

Tabell 4.
En kontroll av motorrotationen kan utföras med hjälp
av 1-28 Motorrotationskontroll (följ stegen som visas
i displayen).

1

Nätanslutning

2

Motoranslutning

• Jorda kabeln i enlighet med medföljande anvisningar.

Nätanslutning (AC)
• Storleken på ledningarna baseras på inströmmen för
frekvensomvandlaren.
• Följ lokala och nationella elsäkerhetsföreskrifter
gällande kabelstorlekar.
• Anslut 3-fas-ledningar för växelströmförsörjning till
plintarna L1, L2 och L3 (se figur 1).

6

• Alla frekvensomvandlare kan användas med
en isolerad ingångskälla liksom med jordade
referenselledningar. Om nätspänning matas från ett
isolerat nät (IT-nät eller flytande delta) eller TT/TN-S-nät
med jordat ben (jordat delta), ställ in 14-50 RFI-filter till
OFF (av).
Om omvandlarens interna RFI-kondensatorer
(filterkondensatorerna), som normalt är inkopplade
mellan chassit och mellankretsen, är i läge OFF
(av), är dessa bortkopplade för att det inte ska
uppstå skador på mellankretsen och för att minska
jordströmmen i enlighet med IEC 61800-3.

RLC-SVU006A-SV
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Ledningar för interna anslutningar
Pumpstyrning för köldbärare
OBSERVERA:
Utrustningsskador!
Om mikroprocessorn begär en pumpstart och vattnet
inte flödar som det ska kan förångaren förstöras.
Det ankommer på installatören och/eller kunden att
kontrollera att pumpen alltid körs på kommando från
kylstyrningen.
Ett förångarpumprelä sluts när kylaggregatet får en
signal om att gå över i AUTO-läge oavsett varifrån
signalen kommer. Vid de flesta förekommande diagnoser
på maskinnivå öppnas reläet så att pumpen ställs av;
detta för att förhindra att pumpen blir för varm.
Det krävs en reläutsignal för att styra kontaktorn
i förångarens vattenpump (EWP). Kontakterna ska vara
kompatibla med en styrkrets på 115/240 VAC. Normalt
följer EWP-reläet kylaggregatets AUTO-läge. När
ingen felsignal föreligger och kylaggregatet är i AUTOläge (oavsett varifrån auto-kommandot kommer),
aktiveras det normalt öppna reläet. När kylmaskinen
går ut ur AUTO-läget, ställs reläet i öppetläge under
0–30 minuter (tiden ställs in med hjälp av TU). De lägen,
förutom AUTO-läget, i vilka pumpen stoppas inkluderar
Återställning, Stopp, Externt stopp, Stopp aktiverat
på extern display, Stoppad av Tracer, Driftspärr vid låg
omgivningstemperatur samt Istillverkning klar.

Tabell 5. Pumpreläfunktion
Kylaggregatläge

Reläfunktion

Auto

Omedelbar avstängning

Istillverkning

Omedelbar avstängning

Ignorera Tracer

Avstängning

Stopp

Tidsinställt öppetläge

Istillverkning klar

Omedelbar öppning

Diagnos

Omedelbar öppning

Om förångarens vattenflöde upphör när det en gång
har upprättats förblir EWP-reläet strömställt och en icke
spärrande felsignal genereras. Om flödet återställs,
avlägsnas diagnosen och kylaggregatet återgår till
normal drift.
Allmänt gäller att när det inte finns icke kvarstående
eller kvarstående diagnos, slås EWP-reläet ifrån som
om en nolltidsfördröjning förelåg. Undantag (se tabell
ovan) – varvid reläet fortsätter att vara strömställt – gäller
i följande fall:
• Vid felsignal (icke kvarstående) om låg
köldbärartemperatur (såvida den inte åtföljs av
signal från en sensor som känner av förångarens
utloppsvattentemperatur)
eller
• Vid signal (icke kvarstående) om att vattenflödet
i förångaren har upphört och maskinen är i AUTO-läge,
efter det att vattenflöde tidigare har förelegat.

Programmerbara reläer
Ett programmerbart relä ger upplysning om vissa
händelser eller tillstånd i kylaggregatet, valda på en
lista över sannolika behov. Enbart fyra reläer för fysiska
utdata används, så som kabelinstallationsschemat
visar. De fyra reläerna tillhandahålls (vanligen med
utgångs-LLID från Quad-relä) som en del av tillvalet
programmerbart relä. Reläets kontakter är isolerade
enligt Form C (SPDT) och lämpliga för användning med
120 V AC-kretsar som drar upp till 2,8 A induktivt, 7,2 A
resistivt, eller 1/3 HP och för 240 V AC-kretsar som drar
upp till 0,5 A resistivt.
De händelser/tillstånd som kan tilldelas de
programmerbara reläerna kan utläsas i tabell 6.
Reläet strömsätts när respektive händelse eller
tillstånd inträffar.

När läget ändras från STOP till AUTO, strömställs EWPreläet omedelbart. Om förångarens vattenflöde inte
har kommit igång efter 20 min. (normal övergång) eller
4 min. och 15 sek. (pumpen aktiverad (ON) på grund av
en säkerhetsåsidosättning) görs EWP-reläet strömlöst
av UC800 som även genererar en icke kvarstående
felsignal. Om flödet återkommer (till exempel genom
att någon annan styr pumpen), avlägsnas felsignalen,
EWP strömställs igen och normal styrning återupptas.
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Tabell 6. Aggregathändelser/statusbeskrivningar
Händelse/status

Beskrivning

Larm - kvarstående

Denna utsignal har värdet Sant så snart det föreligger en aktiv diagnos som
kräver manuell återställning och som påverkar aggregatet, kretsen eller någon av
kompressorerna i en krets. Denna klassificering inkluderar inte informationssignaler.

Larm - automatisk återställning

Denna utsignal har värdet Sant så snart det föreligger en aktiv diagnos som skulle
kunna tas bort automatiskt och som påverkar aggregatet, kretsen eller någon av
kompressorerna i en krets. Denna klassificering inkluderar inte informationssignaler.
Om alla diagnoser med automatisk återställning skulle tas bort, skulle denna utgång
återgå till läge Falskt.

Larm

Denna utsignal har värdet Sant så snart det föreligger en diagnos som påverkar
någon komponent, oavsett om den är kvarstående eller tas bort automatiskt. Denna
klassificering inkluderar inte informationssignaler.

Varning

Denna utsignal har värdet Sant så snart det föreligger en felvarning som påverkar
någon komponent, oavsett om den är kvarstående eller tas bort automatiskt.

Gränsläge för aggregatet

Denna utsignal har värdet Sant så snart aggregatet har körts i något gränsläge
av avlastningstyp (kondensor, förångare, strömgräns eller fasobalansgräns)
kontinuerligt under de senaste 20 minuterna. En given gräns eller en överlappning
mellan olika gränser måste råda kontinuerligt i 20 minuter innan utsignalen får
värdet Sant. Den får värdet Falskt om inga avlastningsgränser föreligger under
1 minut. Detta filter förhindrar att gränsöverskridanden med kort varaktighet
eller transienta gränsöverskridanden indikeras. Aggregatet anses vara i gränsläge
för visning på frontpanelen bara om det helt och hållet blockerar lastning
genom att vara i områdena ”håll” eller ”tvingad avlastning” för gränskontrollen
och utesluter ”område för begränsad lastning”. (I tidigare konstruktioner var
gränskontrollområdet ”begränsad last” inkluderat i villkoren för visning av gränsläge
på frontpanelens utgång och meddelandeutgången.)

Kompressor i gång

Utsignalen har värdet Sant så snart någon kompressor har startats eller är i gång
i aggregatet och Falskt när ingen kompressor startar eller är i gång. Statusen
kanske återspeglar verklig status för kompressorn vid Urpumpning för service, om
ett sådant läge finns för ett visst aggregat.

Relä för begäran om luftning av
aggregatets huvudtryck

Denna reläutgång strömsätts så snart aggregatet körs i något av lägena
istillverkning eller styrläge för kondensortryckgräns, kontinuerligt under den tid
som anges av filtertiden för reläet för aggregatets högtrycksreducering. Filtertiden
för detta relä är ett servicegränsvärde. Strömmen på reläutgången bryts så snart
aggregatet utträder ur alla ovanstående lägen under den tid som anges av samma
filtertid.
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Relätilldelning med Tracer™ TU

Lågspänningsledningar

Serviceverktyget Tracer ™ TU används för att
installera tillvalspaketet för programmerbar relä
och tilldela någon av ovanstående händelse- eller
statuslistor till vart och ett av de fyra reläer som
medföljer tillvalspaketet. (Se ”Tracer™ TU” för mer
information om serviceverktyget Tracer TU.) De reläer
som ska programmeras betecknas med respektive
terminalnummer på LLID-kortet 1A10.

Till de fjärranslutna anordningar som beskrivs nedan
måste lågspänningskablar användas. Alla ledningar till
och från dessa fjärranslutna anordningar för inmatning
till styrpanelen måste vara skärmade, partvinnade
ledningar. Se till att kåpan bara jordansluts vid panelen.

Standardtilldelningarna för de fyra tillgängliga reläerna
som medföljer tillvalet för programmerbara reläer är:

Nödstopp

Tabell 7. Standardtilldelningar
Relä
Relä 0 Terminaler J2 – 1,2,3:

Huvudtryck

Relä 1 Terminaler J2 – 4,5,6:

Gränsläge

Relä 2 Terminaler J2 – 7,8,9:

Larm

Relä 3 Terminaler J2 – 10,11,12: Kompressorkörningsrelä

Om något av larm-/statusreläerna används, tillhandahåll
elkraft, 115 V AC med avsäkring till panelen och genom
lämpliga reläer (terminaler på 1A10. Anslut kablar
(fas-, neutrala och jordanslutningar) till de fjärranslutna
meddelandeenheterna. Använd inte kylaggregatets
styrpaneltransformator för att driva dessa fjärranslutna
enheter. Se de installationsscheman som medföljer
aggregatet.

Viktigt: För att förhindra funktionsstörningar i styrsystemet
får lågspänningskablar (< 30 V) inte dras i rör med
ledare som har en spänning över 30 V.
UC800 ger hjälpstyrning för kundspecificerad/
kundinstallerad frånslagsutlösning (kvarstående).
När detta externa relä 5K22 – tillhandahållet av
kunden – finns, körs kylaggregatet normalt när reläet
är slutet. När reläet är öppet slås aggregatet av vid
manuellt återställbar diagnos. Denna situation kräver
manuell återställning av kylaggregatsomkopplaren på
styrpanelens framsida.
Anslut lågspänningsledningar till kopplingsplintarna
1A12. Se de installationsscheman som medföljer
aggregatet.
Silver- eller guldpläterade kontakter rekommenderas.
Dessa reläer – som tillhandahålls av kunden – måste
kunna köras med 24 V (likström) och 12 mA i resistiv
belastning.

Externt auto/stopp
Om aggregatet kräver funktionen externt auto-stopp,
måste installatören tillhandahålla ledningar från de
fjärranslutna kontakterna 5K21 till motsvarande LLIDuttag 1A12 på styrpanelen.
Kylmaskinen körs normalt när reläerna är slutna. När
något av dem öppnas, går kompressor(erna) – om de
är i gång – över i läge Obelastad drift (RUN:UNLOAD)
och slås av. Maskinen spärras. Om reläerna sluts kan
aggregatet återgå till normal drift.
Reläer som tillhandahålls på installationsplatsen för
alla lågspänningsanslutningar måste kunna köras
med 24 V likström 12 mA resistiv belastning. Se de
installationsscheman som medföljer aggregatet.

RLC-SVU006A-SV
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Elektrisk installation
Dessa reläer – som tillhandahålls av kunden – måste kunna
köras med 24 V (likström) och 12 mA resistiv belastning.
Silver- eller guldpläterade kontakter rekommenderas.

Istillverkning (tillval)
UC800 ger hjälpstyrning av ett kundspecificerat och
korrekt kundinstallerat relä 5K20 för istillverkning, om
den är konfigurerad och aktiverad för detta. Motsvarande
utsignal kallas Statusrelä för istillverkning. Detta normalt
öppet relä är slutet när istillverkning pågår och öppet när
istillverkningen har avslutats på normalt sätt, antingen
genom att gränsvärdet för avstängning av istillverkningen
har nåtts eller kommandot för istillverkning har
tagits bort. Utsignalen är till för att användas med
utrustningen eller styrningen (tillhandahålls av andra)
för islagringssystemet, för att ge de nödvändiga
systemändringssignalerna när kylaggregatets läge ändras
från ”istillverkning” till ”istillverkning klar”. Om relä 5K12
finns körs kylaggregatet normalt när reläet är öppet.
UC800 accepterar antingen en enstaka slutning av
reläet (externt istillverkningskommando) eller en
fjärrkommunikationsinsignal (Tracer) för att sätta igång
och ge kommando om istillverkningsläge.
UC800 tillhandahåller även ett ”Frontpanelens
gränsvärde för isavstängning” som kan ställas in via
TechView och som kan ges värden mellan -6,7 och -0,5 °C
(20 och 31 °F) i steg om minst 1 °C (1 °F).
Observera:: När maskinen är i istillverkningsläge, och
temperaturen på förångarens inloppsvatten
sjunker under gränsvärdet för avstängning
av istillverkning, går kylaggregatet över från
istillverkningsläge till läge Istillverkning klar.
OBSERVERA:
Utrustningsskador!
Det fryspunktsnedsättande medlet måste vara anpassat
till temperaturen på utloppsvattnet. I annat fall kan
systemets delar skadas.
Tracer™ TU måste också användas för att aktivera eller
avaktivera styrningen av ismaskinen. Den inställningen
hindrar inte Tracer från att ge kommando om
istillverkningsläge.
När reläet sluts aktiverar UC800 istillverkningsläget,
där aggregatet alltid körs fullt belastat. Istillverkningen
avslutas antingen genom att reläet öppnas eller styrt
av temperaturen på förångarens inloppsvatten. UC800
medger inte återgång till istillverkningsläget förrän
aggregatet har tagits ur istillverkningsläget (öppna 5K12kontakterna) och därefter återförts till istillverkningsläget
(slut 5K12-kontakterna).
Vid istillverkning ignoreras alla gränsvärden
(korrosionsskydd, förångare, kondensor och ström).
Alla säkerhetsfunktioner är aktiverade.
Om aggregatet i istillverkningsläge går ner till
frosttillståndsinställningen (för vatten eller köldmedium),
stängs aggregatet av genom en manuellt återställbar
felsignal, precis som vid normal drift.
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Anslut kablar från 5K12 till motsvarande terminaler
på 1A15. Se de installationsscheman som medföljer
aggregatet.
Silver- eller guldpläterade kontakter rekommenderas.
Dessa reläer – som tillhandahålls av kunden – måste
kunna köras med 24 V (likström) och 12 mA resistiv
belastning.

Tillvalet med externt börvärde för
köldbärare (ECWS)
UC800 ger indata som accepterar signaler på
antingen 4–20 mA eller 2–10 V (likström) för
inställning av det externa börvärdet för köldbärare
(ECWS). Detta är inte en återställningsfunktion.
Indata definierar börvärdesinställningen. Indata
används främst tillsammans med generiskt BAS
(fastighetsautomatiseringssystem). Börvärdet för
köldbäraren ställs in via Tracer TD7 eller genom digital
kommunikation med Tracer (Comm4). Bestämningen av
de olika källorna till börvärden för köldbärare beskrivs
i flödesschemana i slutet av avsnittet.
Börvärde för köldbärare (CWS) kan ändras från en extern
plats som sänder 2–10 V eller 4–20 mA till 1A14, LLIDterminalerna 5 och 6. 2-10 V och 4-20 mA motsvarar var
för sig ett externt börvärde för köldbärare på -12 till 18 °C
(10 till 65°F).
Följande formler gäller:
Spänningssignal
Enligt vad som genereras från extern källa V=0,1455*(ECWS) + 0,5454
Bearbetad av UC800

ECWS=6,875*(V) - 3,75

Strömsignal
Enligt vad som genereras från extern källa mA=0,2909(ECWS) + 1,0909
Bearbetad av UC800

ECWS=3,4375(mA) - 3,75

Om ECWS öppnas eller kortsluts, rapporterar LLID ett
mycket högt eller mycket lågt värde till huvudprocessorn.
Detta genererar en diagnosinformationssignal, och
aggregatet övergår till standardläget med användning av
frontpanelens börvärde för köldbärare (TD7).
Serviceverktyget Tracer TU används för att ställa in den
ingående signaltypen från fabriksinställningen på 2-10 V till
4-20 mA. Tracer TU används också för att installera eller ta
bort alternativet Externt börvärde för köldbärare och som
ett sätt att aktivera och avaktivera ECWS.

Tillvalet med externt börvärde för
belastningsbegränsning (EDLS)
Liksom ovan ger UC800 också möjlighet att använda
tillvalet Externt börvärde för belastningsbegränsning
som tar emot antingen en signal på 2-10 V likström
(standardinställning) eller 4-20 mA. Inställningen
belastningsbegränsning kan också anges via Tracer
TD7 eller via digital kommunikation med Tracer
(komm. 4). Bestämning av de olika källorna för
belastningsbegränsning beskrivs i flödesschemana
i slutet av det här avsnittet. Det externa börvärdet för
strömbegränsning kan ändras från en annan plats
om den analoga insignalen ansluts till 1A14, LLIDterminalerna 2 och 3. Mer information om kabeldragning
för analoga ingångssignaler finns i följande avsnitt.
RLC-SVU006A-SV

Elektrisk installation
Följande formler gäller för EDLS:
Spänningssignal

Strömsignal

Enligt vad som
genereras i extern
källa

V likström + 0,133*
(%)-6,0

mA=0,266*(%)-12,0

Bearbetad av
styrmodulen

%=7,5*(V likström)+
45,0

%=3,75*(mA)+ 45,0

Börvärdesförskjutning för köldbärare
(CWR, Chilled Water Reset)
UC800 återställer börvärdet för köldbärartemperaturen
baserat på antingen returvattnets temperatur eller på
utelufttemperaturen. Returåterställningen är standard,
utomhusåterställningen är tillval.
Följande ska kunna väljas:

Om EDLS öppnas eller kortsluts rapporterar LLID ett
mycket högt eller mycket lågt värde till huvudprocessorn.
Detta genererar en diagnosinformationssignal och
aggregatet övergår till standardläget med användning av
frontpanelens (Tracer TD7) börvärde för strömbegränsning.
Serviceverktyget Tracer™ TU måste användas för att ändra
den ingående signaltypen från fabriksinställningen på
2-10 V till strömvärdet 4-20 mA. Tracer TU måste också
användas för att installera eller ta bort alternativet Externt
börvärde för belastningsbegränsning vid installation på
driftplatsen. Eller så kan det användas till att aktivera eller
avaktivera funktionen (om den finns installerad).

• En av tre återställningstyper: Ingen, återställning
enligt returvattentemperatur, återställning
enligt utelufttemperatur eller återställning enligt
konstantreturvattentemperatur.
• Återställning proportionella börvärden.
För återställning beroende på utelufttemperatur
måste det finnas både positiva och negativa
återställningsproportioner.
• Starta återställning av börvärden.
• Maximal återställning av börvärden.
Formlerna för varje typ av återställning är följande:
Retur

Information om kabeldragning
för EDLS och ECWS analoga
ingångssignal:

CWS’ = CWS + PROPORTION (START ÅTERSTÄLLNING (TWE - TWL))

Både ECWS och EDLS kan anslutas och ställas in som
antingen 2-10 V (fabriksinställning), 4-20 mA, eller
resistansingång (också en form av 4-2O mA) enligt vad
som anges nedan. Beroende på vilken typ som ska
användas måste serviceverktyget Tracer TU användas för att
konfigurera LLID och huvudprocessorn för den ingångstyp
som används. Detta gör man genom att ändra inställningen
på anpassningsfliken i Tracer TU:s konfigurationsvy.

Utomhus

och CWS’ > eller = CWS
och CWS’ - CWS < eller = Max. återställning
CWS’ = CWS + RATIO * (START ÅTERSTÄLLNING - TOD)
och CWS’ > eller = CWS
och CWS’ - CWS < eller = Max. återställning
där
CWS’ är det nya börvärdet för köldbärare eller ”återställ
CWS”

Viktigt: För korrekt drift av aggregatet måste BÅDE
EDLS- och ECWS-inställningarna vara samma
(2-10 V eller 4-20mA), även om bara en ingång
ska användas.

CWS är den aktiva köldbärarens börvärde innan
återställning har utförts, t.ex. normalt Främre panel,
Tracer eller ECWS.

Terminalerna J2-3 och J2-6 är jordade och terminal
J2-1 and J2-4 kan användas som källa till 12 V. ECLS
använder terminalerna J2-2 och J2-3. ECWS använder
terminalerna J2-5 och J2-6. Båda ingångarna är endast
kompatibla med höga strömkällor.

START ÅTERSTÄLLNING är en referens som användaren
kan ställa in.

ÅTERSTÄLL PROPORTION är en ökning som användaren
kan ställa in.

TOD är UTOMHUSTEMPERATUREN.
TWE är temperaturen på förångarens inloppsvatten.

Figur 2. Exempel på kabeldragning för EDLS och ECWS
J2-1 och 4 dubbel
J2-2 och 5 analog
J2-3 och 6 I/O LLID

2-10 VDC, 4-20mA

TWL är temperaturen på förångarens utloppsvatten.
MAX. ÅTERSTÄLLNING är en gräns som användaren kan
ställa in och som anger maximal återställning. För alla typer
av återställning, CWS’ - CWS < eller = Max. återställning.
Intervall

Resistor
I

J2-1 och 4 dubbel
J2-2 och 5 analog
J2-3 och 6 I/O LLID

I = 20/(R + 200)

J2-1 och 4 dubbel
J2-2 och 5 analog
J2-3 och 6 I/O LLID
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Återställningstyp

Återställningsförhållande

Retur

10 till
120%

Utomhus

80 till 80%

Ökning
Start åter- Max. återIPSIFabriksinställning
ställning enheter enheter ställning
4 to 30 °F

0 to 20 °F

(2,2 to
16,7 °C)

(0,0 to
11,1 °C)

50 to
130 °F

0 to 20 °F

(10 to
54,4 °C)

(0,0 to
11,1 °C)

1%

1%

50%

1%

1%

10%
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Elektrisk installation
Förutom återställning enligt retur och utelufttemperatur
har huvudprocessorn ett menyalternativ där
operatören kan välja en konstant returåterställning.
Den konstanta returåterställningen återställer
börvärdet för utloppsvattentemperaturen så att
inloppsvattentemperaturen blir konstant. Ekvationen
för konstant returåterställning är densamma som för
returåterställning, men undantag för att när man väljer
konstant returåterställning så sätter huvudprocessorn
automatisk proportion, start återställning och max.
återställning till följande.
PROPORTION = 100 %
START ÅTERSTÄLLNING = Design deltatemp.
MAX. ÅTERSTÄLLNING = Design deltatemp.
Formeln för konstant retur blir då:
CWS’ = CWS + 100 % (Design deltatemp. - (TWE - TWL))
och CWS’ > eller = CWS
och CWS’ - CWS < eller = Max. återställning
När någon typ av CWR aktiveras styr huvudprocessorn
den aktiva CWS mot den önskade CWS’ (baserat på
ovanstående formler och inställningsparametrar)
med en takt på 1 grad F var 5:e minut tills den aktiva
CWS motsvarar den önskade CWS’. Detta gäller när
kylaggregatet är igång.
När kylaggregatet inte är igång återställs CWS
omedelbart (inom en minut) för returåterställning
och med en takt på 1 grad F var 5:e minut för
uteluftåterställning. Kylaggregatet startar på
differentialstartvärdet framför en fullständig återställning
av CWS eller CWS’ för återställning enligt både retur och
uteluft.

Kommunikationsgränssnitt
LonTalk™-gränssnitt (LCI-C)
UC800 tillhandahåller som tillval ett LonTalkkommunikationsgränssnitt (LCI-C) mellan kylaggregatet
och ett fastighetsstyrsystem (BAS). En LCI-C LLID ska
användas för att upprätta en gateway-funktion mellan
LonTalk-kompatibel utrustning och kylaggregatet.
Indata//utdata inkluderar både obligatoriska och valfria
nätverksvariabler enligt LonMarks Chiller Functional
Profile 8040.
Observera:: För mer information, se ACC-SVN100*-EN.
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BACnet-protokoll
Protokollet Building Automation and Control
Network (BACnet och ANSI/ASHRAE Standard
135-2004) är en standard som möjliggör
fastighetsautomatiseringssystem eller komponenter från
olika tillverkare att dela information och styrfunktioner.
Med BACnet kan fastighetsägare koppla ihop olika typer
av styrsystem eller undersystem för önskad användning.
Dessutom kan flera säljare använda detta protokoll för
att dela med sig av information för övervakning och
övervakande kontroll mellan system och enheter i ett
sammankopplat system med flera säljare. BACnetprotokollet identifierar standardobjekt (datapunkter)
som kallas BACnet-objekt. Varje objekt har en definierad
lista med egenskaper som innehåller information
om det objektet. BACnet definierar också ett antal
standardapplikationstjänster som används för att komma
åt data och hantera dessa objekt, och tillhandahåller en
klient/server-kommunikation mellan enheterna.

Certifierat av BACnets testlaboratorium
(BTL)
Alla Tracer™ UC800-styrenheter är utformade för att
stödja BACnets kommunikationsprotokoll. Dessutom har
särskilda versioner av UC800:s inbyggda programvara
testats och tilldelats BTL-certifiering av ett officiellt
BACnet-testlaboratorium. För mer information, besök
BTL:s webbplats www.bacnetassociation.org.

Modbus RTU-protokoll
Modicon Communication Bus (Modbus) är ett
meddelandeprotokoll i applikationslagret som precis
som BACnet möjliggör klient-/serverkommunikation
mellan enheter via olika nätverk. Vid kommunikation
över ett Modbus RTU-nätverk, fastställer protokollet hur
varje styrenhet ska identifiera sin egen enhetsadress,
känna igen ett meddelande adresserat till sin enhet,
fastställa vilka åtgärder som ska vidtas samt utläsa
data eller annan information som finns i meddelandet.
Styrenheter kommunicerar med hjälp av master/slaveteknik, som innebär att endast en enhet (master) kan
initiera transaktioner (förfrågningar). Andra enheter
(slavenheter) reagerar genom att tillhandahålla de
begärda uppgifterna till masterenheten eller genom att
vidta åtgärderna som begärts genom förfrågan.
Masterenheten kan adressera enskilda slavenheter
eller initiera ett broadcast-meddelande till samtliga
slavenheter. Slavenheterna i sin tur reagerar på
förfrågningar som är riktade till dem individuellt eller
skickats som broadcast-meddelande. Modbus RTUprotokollet upprättar formatet för masterenhetens
förfrågningar genom att placera det i enhetens adress,
en funktionskod som definierar den begärda åtgärden,
vilka data som ska skickas och ett felkontrollfält.
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Styrelement
Figur 3. Kablagepunkter och anslutningsportar

Översikt
RTHD-enheter använder följande styr-/
gränssnittskomponenter:
• Tracer™ UC800-styrenhet
• Användargränssnitt Tracer TD7

Specifikationer UC800
Detta avsnitt innehåller information om hårdvaran till
styrenheten UC800.

Beskrivning av kablage och portar
I figur 3 visas portar, lysdioder, roterande omkopplare
och kabelanslutningar på styrenheten UC800. Den
numrerade listan intill figur 3 motsvarar de numrerade
komponenterna på illustrationen.

Figur 3. Kablagepunkter och anslutningsportar

Vy underifrån
1. Roterande omkopplare för inställning av BACnet® MAC-adress eller
MODBUS-ID.
2. LÄNK för BACnet MS/TP eller MODBUS slav (två terminaler, ±).
Anslutning på plats vid behov.
3. LÄNK för BACnet MS/TP eller MODBUS slav (två terminaler, ±).
Anslutning på plats vid behov.
4. Maskinbuss för befintliga maskin-LLID:er (IPC3 Tracer-buss, 19 200
baud). IPC3-buss: används för Comm4 med TCI eller LonTalk® med
LCI-C.
5. Nät- (210 mA vid 24 VDC) och jordanslutningar (samma buss som nr 4).
Fabriksinstallerade.
6. Används ej.
7. Strömdiod och statusindikator för UC800.
8. Statusdiod för BAS-länk, MBus-länk, och IMC-länk.
9. USB-kontakt av typ B för serviceverktyget (Tracer TU).
10. Ethernet-anslutningen kan endast användas med Tracer AdaptiViewdisplayen.
11. USB-värdport (används ej).

Kommunikationsgränssnitt
Det finns fyra anslutningar på UC800-enheten som
stödjer de listade kommunikationsgränssnitten. Se figur
3 på sidan 13 för dessa portars respektive placering.
• BACnet MS/TP
Vy framifrån

• MODBUS-slav
• LonTalk med LCI-C (från IPC3-bussen)
• Comm 4 med TCI (från IPC3-bussen)

Roterande omkopplare
Det finns tre roterande omkopplare på framsidan av
styrenheten UC800. Använd dessa omkopplare för att
fastställa en tresiffrig adress när UC800 installeras i ett
BACnet- eller MODBUS-system (t.ex. 107 eller 127).
Observera:: Giltiga adresser är 001 till 127 för BACnet och
001 till 247 för MODBUS.

Lysdioder – beskrivning och funktion
Det finns 10 lysdioder på UC800-enhetens framsida.
I figur 4 visas var varje lysdiod är placerad och i tabell
8 på s. 14 beskrivs hur de fungerar i specifika fall.

RLC-SVU006A-SV
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Styrelement
Figur 4. Lysdiodernas placering

Användargränssnitt Tracer TD7
Informationen är anpassad för operatörer,
servicetekniker och ägare.
Vid drift av ett kylaggregat behöver viss information
avläsas ofta – börvärden, gränsvärden, diagnostisk
information och rapporter.
Driftinformation som ofta behöver avläsas visas
på displayen. Informationen är logiskt organiserad
i grupper – kylaggregatets driftlägen, aktiv diagnostik,
inställningar och rapporter – och ger dig nödvändiga
data på ett överskådligt sätt.

Tracer™ TU

Tabell 8. Lysdiodernas funktion
Lysdiod

UC800-enhetens status
Strömsatt. Om strömdioden lyser med fast grönt
sken är UC800-enheten strömsatt och felfri.

Låg effekt eller funktionsfel. Om strömdioden
Indikatordiod lyser med fast rött sken är UC800-enheten
strömsatt men fel föreligger.
Larm. Strömdioden blinkar rött när ett larm
föreligger.
TX-dioden blinkar grönt vid aktuell
dataöverföringshastighet när UC800-enheten
LINK, MBUS, överför data till andra enheter på länken.
IMC
Rx-dioden blinkar grönt vid aktuell
dataöverföringshastighet när UC800-enheten tar
emot data från andra enheter på länken.
LINK-dioden lyser med fast grönt sken om
Ethernet-länken är ansluten och kommunicerar.
Ethernet-länk AKC-dioden blinkar gult vid aktuell
dataöverföringshastighet när dataöverföring på
länken är aktiv.
Service

Service-dioden lyser med fast grönt sken om
den trycks in. Endast avsedd för kvalificerade
servicetekniker. Använd inte.

Via RTHD-aggregatets operatörsgränssnitt kan dagliga
driftsåtgärder och börvärdesändringar utföras. För att
kunna serva kylaggregat på korrekt sätt krävs dock
serviceverktyget Tracer™ TU. (Kontakta ditt lokala Tranekontor för köpinformation om programvaran (gäller ej
Trane-medarbetare).) Tracer TU är ett sofistikerat verktyg
som underlättar serviceteknikerns arbete och minimerar
kylaggregatets stilleståndstid. Denna portabla, PCbaserade programvara för serviceverktyg fungerar som
ett stöd vid service- och underhållsarbeten och krävs vid
uppgradering av programvara, konfigurationsändringar
och omfattande servicearbeten.
Tracer TU fungerar som ett gemensamt gränssnitt för alla
Trane®-kylaggregat och anpassas utifrån egenskaperna
hos kylaggregatet med vilken det kommunicerar.
Därmed behöver serviceteknikern endast behärska ett
servicegränssnitt.
Panelenbussen är enkel att felsöka tack vare verifiering
från lysdiodsensorer. Endast defekt utrustning behöver
ersättas. Tracer TU kan kommunicera med enskilda
enheter eller grupper av enheter.
Kylaggregatets status, alla
maskinkonfigurationsinställningar och anpassningsbara
gränsvärden samt upp till 100 aktiva eller
genomförda diagnoser visas via serviceverktygets
programvarugränssnitt.
Lysdioder och deras respektive Tracer TU-indikatorer
bekräftar visuellt tillgängligheten för varje ansluten
sensor, relä och manöverdon.
Tracer TU är utformat för att köras på en bärbar dator
(tillhandahålls av kunden) som är ansluten till Tracerstyrpanelen med en USB-kabel. Din bärbara dator måste
uppfylla följande hårdvaru- och programvarukrav:
• 1 GB RAM (minimum)

OBSERVERA:

• Skärmupplösning: 1024 x 768

Elektriskt brus!

• CD-ROM-enhet

Se till att ett avstånd på minst 15 cm (6 tum) finns
mellan lågspännings- (< 30 V) och högspänningskretsar.
Underlåtenhet att göra så kan resultera i elektriskt brus
som kan störa signalerna från lågspänningledningarna,
inklusive IPC.

• Ethernet 10/100 LAN-kort
• En ledig USB 2.0-port
• Operativsystemet Microsoft® Windows® XP
Professional med Service Pack 3 (SP3) eller
operativsystemet Windows 7 Enterprise alt.
Professional (32-bitars eller 64-bitars)
• Microsoft. NET Framework 4.0 eller senare
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Observera:: Tracer TU är utformat och godkänt för
användning på bärbar dator som uppfyller
ovanstående konfiguration. Andra
konfigurationer kan ge andra resultat. Därför
är Tracer TU-supporten begränsad till endast
de bärbara datorer som är konfigurerade
enligt ovan.
Observera:: För mer information, se startguide för
Tracer TU (TTU-SVN01A-EN).

Figur 5. Tracer TU

RLC-SVU006A-SV

15

Diagnos
Diagnosnamn och källa: Namnet på diagnosen och
dess källa. Obs! Detta är den exakta text som används
i användargränssnittet och/eller på serviceverktygets
displayer.

Varaktighet: Anger om diagnosen och dess effekter ska
återställas manuellt (kvarstående) eller om den kan
återställas antingen manuellt eller automatiskt när och
om tillståndet återgår till normalt (icke kvarstående).

Påverkar mål: Definierar ”mål” eller vad som påverkas
av diagnosen. Vanligtvis påverkas antingen hela
kylaggregatet eller en viss krets eller kompressor av
diagnosen (samma som källan), men i särskilda fall
ändras eller inaktiveras funktioner av diagnosen. ”Ingen”
innebär inte att ingen direkt påverkan på kylaggregatet,
delkomponenter eller funktionell drift sker.

Aktiva lägen [inaktiva lägen]: Indikerar lägena eller
driftsperioderna som diagnosen varit aktiv i och, om
nödvändigt, de lägen eller perioder där den varit inaktiv,
som ett undantag från de aktiva lägena. De inaktiva
lägena omges av hakparenteser, [ ]. Observera att de
lägen som används i denna kolumn är interna och
i allmänhet inte återfinns på någon av de formella
lägesdisplayerna.

Tillverkningsanm: Tracer™ TU stöder inte visning av
vissa mål på enhetens diagnostiksidor, funktionaliteten
enligt denna tabell stöds dock. Mål som förångarpump,
isläge, köldbäraråterställning, externa börvärden etc.
visas helt enkelt som ”kylaggregat”, även om de inte
medför att kylaggregatet stängs av – detta är endast en
följd av att respektive visning inte stöds.
Allvarlighetsgrad: Definierar allvarlighetsgraden i ovan
nämnda händelse. ”Omedelbar” innebär omedelbar
avstängning av berörda delar, ”Normal” innebär normal
eller gradvis avstängning av berörda delar, ”Specialläge”
innebär att ett särskilt driftläge (med begränsningar) har
anropats, men utan avstängning, och ”Info” innebär
att en felvarningsdiagnos eller varning har genererats.
Tillverkningsanm: Tracer TU stöder inte visning av
”Specialläge” på enhetens diagnossidor, så om ett
särskilt driftläge för en diagnos anges i tabellen nedan
visas det endast som ”Informationsvarning” så länge
inte avstängning av någon krets eller kylaggregatet
krävs. Om avstängning och särskilt driftläge anges
i tabellen kommer Tracer TU:s diagnossida endast att visa
avstängningstypen.
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Orsaker: Definierar kvantitativt de villkor som används
när diagnosen genereras, och – om tillståndet är icke
kvarstående – villkoren för automatisk återställning.
Om fler förklaringar behövs, används en länk till
funktionsspecifikationerna.
Återställningsnivå: Definierar den lägsta
kommandonivån för manuell återställning av diagnosen
som kan användas för återställning. Nivåerna för
manuell återställning är, i prioritetsordning: Lokalt
eller Fjärrstyrt. Om en diagnos exempelvis har
återställningsnivån Fjärrstyrt kan den återställas
antingen med återställningskommando för fjärrdiagnos
eller ett återställningskommando för lokal diagnos.
Hjälptext: Ger en kort beskrivning av vilken typ av
problem som kan få denna diagnos att aktiveras.
Både problem relaterade till styrsystemskomponenter
och problem relaterade till kylaggregatets
användningsområde åtgärdas (i den utsträckning som
kan förväntas). Dessa hjälpmeddelanden kommer att
uppdateras med den samlade lokala erfarenheten med
kylaggregatet.

RLC-SVU006A-SV

Diagnos
Startanordningsdiagnos
Hexkod

E5

188

E4

Diagnosnamn och källa

Fasvändning

Torr teststart

Fasförlust

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Omedelbart

Omedelbart

Omedelbart

Varaktighet

Kvarstående

Kvarstående

Kvarstående

Aktiva lägen [inaktiva
lägen]

Orsaker

En fasvändning
g upptäcktes
på den ingående
g
strömmen.
Kompressorn strömmatad före
Vid en kompressorstart måste
övergångskommando
g
[Alla
fasvändningsprogrammet registrera
övriga gånger]
och lösa ut inom max. 0,3 sekunder
från kompressorstart.

Läge för torr teststart

Startsekvens och driftlägen

Återställningsnivå

Lokal

I läget för torrstart registrerades
antingen 50 % nätspänning
i potentialtransformatorerna eller
så registrerades 10 % märkström
i strömtransformatorerna.

Lokal

a) Ingen
g ström registrerades
g
på en
eller två av strömtransformatorns
indatasamlingar vid drift eller start
(se diagnostisering av effektförlust utan
spärr för alla tre faser som förlorades
vid drift). Obligatorisk paus = 20 %
märkström. Obligatorisk utlösning = 5 %
märkström. Tid till utlösning
g ska vara
mellan den g
garanterade återställningen
på startanordningsmodulen som
minimum och 3 sekunder som maximum.
Den faktiska planerade utlösningspunkten
är 10 %. Den faktiska planerade
utlösningstiden är 2,64 sekunder.
b) Om fasvändningsskyddet
g
är aktiverat
och ström inte registreras
g
på en eller
flera strömtransformatoringångar.
Programvaran
g
känner av och löser
ut inom max. 0,3 sekunder från
kompressorstarten.

Lokal

Alternativet Tillfällig
g effektförlust
avaktiverat: Ingen påverkan.
E2

Tillfällig effektförlust

Kylaggregat

Omedelbart

Icke
kvarstående

Alternativet Tillfällig
g effektförlust
Alla kompressorns drift- och
aktiverat: Effektförlust på minst tre
stopplägen [alla kompressorns
linjecykler
j
registrerades.
g
Diagnos
startlägen och lägen ur drift]
återställs inom 30 sekunder.

Fjärrstyrt

Se specifikationen Skydd mot tillfällig
effektförlust för ytterligare information.

1A0

Effektförlust

Kylaggregat

Omedelbart

Icke
kvarstående

Alla kompressorns driftlägen
[alla kompressorns startlägen
och lägen ur drift]

Kompressorn hade tidigare upprättad
ström i drift och sedan försvann alla
tre strömfaser. Konstruktion: mindre
än 10 % märkström, utlösning om
2,64 sekunder. Denna diagnostik hindrar
att diagnostiseringen
g
g av fasförlust och
öppen genomförd övergång av indata
ropas upp. För att förhindra att denna
diagnostik
g
inträffar med avsiktlig
g
frånkoppling
g av huvudströmtillförseln
måste minimitiden till utlösning vara
större än startanordningsmodulens
g
garanterade återställningstid. Anm.:
Denna diagnostik
g
förhindrar oavsiktliga
spärrdiagnostiseringar på grund av
tillfällig
g effektförlust – den skyddar inte
motorn/kompressorn från okontrollerad
ny strömmatning. Se diagnostisering
av tillfällig
g effektförlust för detta skydd.
Denna diagnos
g
kommer att återställas
automatiskt inom 10 sekunder från
det att den utfördes och den är inte
aktiv vid startläget
g innan indata för
slutförd övergång
g g är fastställd. Därmed
hindras kylaggregatet
gg g
från att ständigt
gå igång/stängas
g
g g
g av på g
grund av
något
g internt startanordningsproblem,
g
då startanordningen
g annars skulle
kopplas från på g
grund av någon
g
av de kvarstående diagnoserna
”Startanordningsfel typ 3” eller
”Startanordningen
g utförde ingen
g
övergång”. Om däremot ett riktigt
strömavbrott skulle inträffa under en
start leder detta till en feldiagnos
g
och att
kylaggregatet inte återställs automatiskt.

E3

Allvarlig strömobalans

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla driftlägen

En strömobalans på 30 % har
registrerats på en av faserna i förhållande
till genomsnittet för alla tre faser
i 90 sammanhängande sekunder.

RLC-SVU006A-SV

Fjärrstyrt

Lokal
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Diagnos
Hexkod

1E9

1ED

Diagnosnamn och källa

Startfel typ I

Startfel typ II

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Omedelbart

Omedelbart

Varaktighet

Kvarstående

Kvarstående

Aktiva lägen [inaktiva
lägen]

Orsaker

Återställningsnivå

Startar – Endast Y Deltastartanordningar

Detta är ett specifikt startanordningstest
där 1M(1K1) stängs först och en
kontroll utförs för att säkerställa att
strömtransformatorerna inte registrerar
g
någon ström. Om ström upptäcks när
endast 1M är stängd vid start är en av de
andra kontaktorerna kortsluten.

Lokal

Startar Alla typer av
startanordningar

a. Detta är ett specifikt
startanordningstest där
kortslutningskontaktdonet (1K3) stängs
först och en kontroll utförs för att
säkerställa att strömtransformatorerna
inte registrerar någon ström. Om ström
registreras när endast S strömmatas
vid start, kortsluts 1M. b. Testet under
a. g
gäller alla typer av startanordningar
g
(Anm.: Det är underförstått att många
startanordningar inte är anslutna till
kortslutningskontaktdonet.).

Lokal

Lokal

1F1

Startfel typ III

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Startar
[Startanordning av typen
frekvensomformaranordning]

I den normala startsekvensen ingår
strömmatning av kompressorn, sedan
strömmatas kortslutningskontaktdonet
(1K3) och huvudkontaktdonet (1K1).
1,6 sekunder senare registreras ingen
ström av strömtransformatorerna under
de senaste 1,2 sekunderna på alla tre
faser. Testet ovan gäller alla typer av
startanordningar.

189

Startfel p.g.a. fast tillstånd

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Reläet för startfel p.g.a. fast tillstånd är
öppet

Lokal

701

Styrfel, FRO

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Reläet för styrfel FRO är öppet

Lokal

Vid den första kontrollen efter
övergång

Startanordningsmodulen
g
mottog
g
ingen
g signal
g
om slutförd övergång
g g
under den anvisade tiden från det att
kommandot för övergång utfärdades.
Den obligatoriska
g
väntetiden
från startanordningsmodulens
överföringskommando
g
är 1 sekund.
Den obligatoriska
g
utlösningstiden
g
från
övergångskommandot är 6 sekunder. Den
faktiska planerade tiden är 2,5 sekunder.
Denna diagnostik är endast aktiv för
Y-Delta, Auto-omvandlaren, den primära
reaktorn och X-ledningsstartanordningar.

Lokal

Startläge

Startmodulen har inte fått någon
g ”varva
upp”- eller ”slut på ramp”-signal från
SSS:en inom 2,5 sekunder efter att
kommandot förbikoppling gavs, eller
efter att den maximala accelerationstiden
hade löpt ut, beroende på vilket som tar
längst tid. Denna diagnos gäller endast
för SSS/AFD.

Lokal

Fjärrstyrt

F0

1F5

Ingen
g
startanordningsövergång
skedde

Kompressorn accelererade
ej fullt ut

Kylaggregat

Kylaggregat

Omedelbart

Omedelbart

Kvarstående

Kvarstående

1FA

Kompressorn accelererade
ej: Övergång

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Startläge

Kompressorn fick inte upp hastigheten
(<85 % märkström) inom den avsatta
tiden som definierats av timern för max.
acceleration, och en övergång
g g tvingades
g
fram (motor genomgående aktiv) vid
den tidpunkten. Detta gäller alla typer av
startanordningar.
g Observera: Eftersom
RTHD SSS inte har någon
g forcerad
övergångskapacitet
g g
kan denna varning
åtföljas av diagnosen ”Kompressorn
accelererade ej” ovan samt en avbruten
start.

EE

Kompressorn accelererade
ej: Avstängning

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Startläge

Kompressorn fick inte upp hastigheten
(föll till <85 % märkström) inom den
avsatta tiden som definierats av timern
för max. acceleration och starten avbröts
i enlighet med vald startkonfiguration.

Fjärrstyrt

3D5

Övergång klar, ingång
stängd

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Förstart

Ingången för slutförd övergång kortslöts
innan kompressorn startades. Detta
är aktivt för alla elektromekaniska
startanordningar.

Lokal

3D6

Hastighetskontroll stängd

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Förstart

Ingången ”Hastighetskontroll” kortslöts
innan kompressorn startades. Detta
är aktivt för startanordningar med fast
tillstånd och FRO.

Lokal
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Diagnos
Hexkod

Diagnosnamn och källa

Påverkar
mål

Allvarlighetsgrad

Varaktighet

Aktiva lägen [inaktiva
lägen]

3D7

Övergång klar, ingång
öppnad

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla driftlägen
g efter slutförd
övergång

3D8

EC

CA

D7

D8

Hastighetskontroll öppen

Överbelastning i motor

Kontaktorfel i
startanordningen

Överspänning

Underspänning

RLC-SVU006A-SV

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Omedelbart

Omedelbart

Omedelbar och
särskild åtgärd

Normal

Normal

Kvarstående

Kvarstående

Alla driftlägen efter fastställd
hastighetskontroll

Kylaggregat strömsatt

Orsaker

Återställningsnivå

Indata om slutförd övergång
g g är
öppen med kompressormotorn igång
g g
efter ett framgångsrikt
g g
slutförande av
övergången. Detta är endast aktivt för
alla elektromekaniska startanordningar.

Lokal

Ingången Hastighetskontroll befanns
vara öppen med kompressormotorn
igång
g g efter att ett förbikopplat
hastighetskontrollstillstånd
g
framgångsrikt
g
hade uppnåtts. Detta är aktivt för
startanordningar med fast tillstånd och
FRO.

Lokal

Kompressorns ström översteg
överbelastningstid kontra
utlösningsegenskaper. För
växelströmsprodukter är obligatorisk
utlösningstid= 140 % märkström,
obligatorisk
g
paus = 125 %, nominell
utlösning 132,5 % på 30 sekunder.

Lokal

Kvarstående

Registrerar
g
kompressorström större
än 10 % märkström på någon av
eller alla faser när kompressorn
begärdes avstängd. Avkänningstiden
ska vara minst 5 sekunder och max.
10 sekunder. Vid registrering
g
g och tills
Startanordningens
styrenheten återställs manuellt: generera
kontaktdon inte strömmatat
diagnostik,
g
strömmata aktuellt larmrelä,
[Startanordningens kontaktdon
fortsätt att strömmata förångar- och
strömmatat]
kondensorpumparnas utdata, fortsätt
att begära den påverkade kompressorn
avstängd
g och avlasta den berörda
kompressorn helt. Så länge
g ström finns
utför du kontroll av vätskenivå och
gaspump för oljeretur.

Icke
kvarstående

Alla

a. Genomsnitt för alla övervakade
linjespänningar över + 10 % av nominell.
[Obligatorisk paus = + 10 % av nominell.
Obligatorisk
g
utlösning
g = + 15 % av
nominell. Återställningsdifferential =
min. 2 % och max. 4 %. Tid till
utlösning = min. 1 min. och max. 5 min.]
Konstruktion: Nom. utlösn.: 60 sekunder
vid mer än 112,5 %, +/- 2,5 %,
automatisk återställning vid 109 % eller
mindre.

Fjärrstyrt

Alla

a. Genomsnitt för alla övervakade
linjespänningar under - 10%
av nominell, eller under-/
överspänningstransformator(er) är inte
anslutna. [Obligatorisk paus = - 10 % av
nominell. Obligatorisk
g
utlösning
g = - 15 %
av nominell. Återställningsdifferential =
min. 2 % och max. 4 %. Tid till
utlösning = min. 1 min. och max. 5 min.]
Konstruktion: Nom. utlösn.: 60 sekunder
vid mindre än 87,5 %, +/- 2,8 %
vid 200 V eller +/- 1,8 % vid 575 V,
automatisk återställning vid 90 % eller
mer.

Fjärrstyrt

Icke
kvarstående

Lokal
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Diagnos
Diagnostisering av huvudprocessor
Hexkod

Diagnos

D9

HP: Återställning har
inträffat

6B5

Oväntad avstängning av
startanordning

FB

198

59C

59D

1AE

20

Låg köldmedietemperatur
i förångaren

Lågt oljeflöde

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Oljeförlust vid kompressorn
Kylaggregat
(i drift)

Oljeförlust vid kompressorn
Kylaggregat
(stoppad)

Hög tryckdifferential
kompressor

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Info

Normal

Omedelbart

Omedelbart

Omedelbart

Omedelbar och
särskild åtgärd

Omedelbart

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Orsaker

Återställningsnivå

Icke kvarstående

Alla

HP har g
genomfört återställningen
g
och återuppbyggt
gg programvaran.
g
En återställning
g kan ha berott
på en påslagning av strömmen,
installation av ny programvara eller
ny konfiguration. Diagnosen har tagits
bort omedelbart och automatiskt
och kan alltså bara ses i listan över
diagnoshistorik i TechView.

Fjärrstyrt

Icke kvarstående

Alla kompressorns
driftlägen, start,
drift och avstängn.
förbereds

Startanordningsmodulens status
rapporterar tillbaka att den stannar
när den ska köras och ingen
diagnostik av startanordningen finns.
Denna diagnostik loggas i det aktiva
minnet och rensas sedan automatiskt.

Ej tilllämpligt

Varaktighet

Kvarstående

a. Förångarens mättade
köldmedietemperatur (beräknas
från insugstryckgivare)
g
g
sjönk
j
under börvärdet för avbrott vid låg
köldmedietemperatur, 450 °F-sek.
(10 °F-sek. max.takt) när kretsen var
i drift efter att ignoreringstiden
g
g
hade
löpt ut. Integralen
g
hålls vid noll under
ignoreringstiden på 1 minut efter
kretsstarten och integralen begränsas
till att aldrig
g lösas ut inom 45
sekunder, d.v.s. feltermen ska hållas
Alla kretsdriftlägen vid 10 °F. Minimibörvärdet för LRTC är
-5 °F (18,7 psia), den punkt då olja
separeras från köldmediet. b.
Under timeouten för
utlösningsintegralen ska
avlastningsventilen/-ventilerna
i kretsens driftkompressorer
strömmatas kontinuerligt och
belastningsventilen ska vara avstängd.
Normalt last-/avlastningsarbete
g
återupptas om utlösningsintegralen
g
g
återställs till temperaturer över
börvärdet för frånslagning.

Kvarstående

Oljetrycket låg utanför det godkända
tryckintervallet i 15 sekunder, medan
Delta-trycket var större än 15 Psid.:
Godkänt intervall är 0,50 eller 0,60 >
(PC-Po) / (PC-PE) under de första 2,5
minuternas drift, och 0,40 eller 0,50 >
(PC-Po) / (PC-PE) därefter. De högre
g
förhållandena används om systemets
differenstryckvakt är lägre än 23 psid.

Lokal

Kvarstående

I driftlägen
g
registrerar
g
Startanordningens oljeförlustnivågivaren för låg oljenivå
kontaktdon
i den oljetank
j
som matar kompressorn
strömmatat
(känner skillnad på ett vätskeflöde och
ett ångflöde).

Lokal

Kvarstående

Nivåsensorn för oljeförlust
j
registrerar
g
brist på olja i oljetanken som matar
Kompressorns
kompressorn i 90 sekunder efter att
förstart [alla andra
EXV:n förläge
g är klart. Observera:
lägen]
Kompressorstart fördröjs i väntan på
att olja ska registreras.

Lokal

Kvarstående

Kylaggregatet
strömmatat och
Delta P över 15
Psid

Kylaggregat
strömsatt

Systemets tryckdifferential var
antingen under 15 psid under mer än
164 psid-sek, eller under 23,0 psid
för 3 000 psid-sek. Den senare
integralens värde rensas av någon
anledning inte. Möjliga anledningar:
diagnostisk
g
utlösning,
g manuell
återställning
g eller startåterställning
(d.v.s. integralen hålls jämn vid
avstängning). Integralen kommer
att sjunka
j
när kretsen körs med en
max. hastighet
g
på -10 PSID, och
när den stannar vid en hastighet på
-0,4 PSID. Samma integral är kopplad
till driftläget ”Nedkylning kompressor”.
Se även diagnos nedan.

Fjärrstyrt

Fjärrstyrt

RLC-SVU006A-SV

Diagnos
Hexkod

Diagnos

297

Inget
köldmediedifferentialtryck

1C6

Högt
köldmediedifferentialtryck

1C6

1C2

18E

284

27D

390

398

583

Högt
g
köldmedietryckförhållande

Hög köldmedietemp. vid
utlopp fr. kompr.

Låg tryckgasöverhettning

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Tryckrörstemperatursensor,
Kylaggregat
kompressor
Vätskenivåsensor,
förångare

Det automatiska
fastighetssystemet (BAS)
kunde inte upprätta
förbindelse

BAS-kommunikationen
bröts

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Låg vätskenivå i förångaren Kylaggregat

RLC-SVU006A-SV

Allvarlighetsgrad

Omedelbart

Normal

Omedelbart

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Orsaker

Återställningsnivå

Kvarstående

Kylaggregat
strömsatt

Systemets tryckdifferential var
lägre än 7,7 Psid. Förekomsten av
denna diagnos
g
kommer att mätta
den ovannämnda integralen ”Lågt
köldmediedifferentialtryck” och
åberopa samma driftläge, ”Nedkylning
kompressor”.

Fjärrstyrt

Kvarstående

Kylaggregat
strömsatt

Varaktighet

Kvarstående

Endast
urpumpning för
service

a. Systemets tryckdifferential var
högre än 160 Psid – omedelbar
utlösning (normal avstängning)

Fjärrstyrt

b. Tryckdifferentialen var över 152
psid – utlösning efter 1 timme
Systemtrycksförhållandet översteg
5,61 under 1 sammanhängande
g
minut. Detta tryckförhållande utgör
en g
grundläggande
gg
begränsning
g
g av
kompressorn. Tryckförhållandet
definieras som Pcond (abs)/
Pevap(abs).

Fjärrstyrt

Kvarstående

Kompressorns utloppstemperatur
översteg 190 °F. Denna diagnos
kommer att undertryckas om
den inträffar under kompressorns
avlastningskörningstid eller efter det
Alla [kompressorn
att kompressorn har stoppats, men
körs inte
en avlastningskörning kommer att
eller under
avbrytas i förtid som följd. Observera:
kompressorn kör
Som en del av kompressorns
avlastning]
begränsningsläge för hög temperatur
(dvs. gräns för lägsta kapacitet) ska
kompressorn tvingas till laddning när
den filtrerade utloppstemperaturen
närmar sig denna utlösningspunkt.

Fjärrstyrt

Normal

Kvarstående

Alla driftlägen

Vid normal drift var den utgående
överhettningen mindre än 12 grader
F +- 1 grad F i mer än 6500 grader
F-sekunder. Vid start ska styrmodulen
ignorera den utgående överhettningen
under 5 minuter.

Fjärrstyrt

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

Normal

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

Vid start

BAS var inställt som ”Installerat” och
hade 15 min efter start inte upprättat
kommunikation med HP. Se avsnittet
om bestämning av börvärden för
att fastställa hur börvärden och
driftlägen kan påverkas. Observera:
Det ursprungliga kravet var 2 minuter,
men implementerades som 15 minuter
för RTAC.

Fjärrstyrt

Special

Alla

BAS (fastighetsautomatiseringssystemet)
var inställt som "Installerat" i HP, och
Comm3 LLID saknade förbindelse
med systemet under 15 minuter
efter att den hade upprättats.
Se avsnittet om bestämning av
börvärden för att se hur börvärden
och driftlägen kan påverkas av
kommunikationsproblemen.
Aggregatet följer det värde
som anges av Tracers
standardkörningskommando, som
kan vara inskrivet sedan tidigare
av Tracer och permanent lagrat av
huvudprocessorn (använd lokalt värde
eller avstängning).

Fjärrstyrt

Info

Startanordningens
kontaktor
strömmatad [alla
stopplägen]

Vätskenivåsensorn är på eller
nära intervallets nedre g
gräns
i 80 minuter med kompressorn igång.
Konstruktion: 20 % eller mindre
biträkning
g motsvarande -21,2 mm
eller lägre vätskenivå i 80 minuter).

Fjärrstyrt

Omedelbart

Special

Icke kvarstående

21

Diagnos
Hexkod

584

87

Diagnos

Hög
g vätskenivå
i förångaren

Externt börvärde för kallt/
varmt vatten

97

Externt strömgränsvärde

702

Ingång för
utmatningseffekt, FRO

4C4

8A

Externt börvärde för
basbelastning

Förång. vattenflöde
(inloppsvattentemp.)

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Normal

Info

Info

Info

Info och särskild
åtgärd

Info

Varaktighet

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Kvarstående

Startanordningens
kontaktor
strömmatad [alla
stopplägen]

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Återställningsnivå

Orsaker
Vätskenivåsensorn är på eller
nära intervallets övre gräns
i 80 minuter med kompressorn
igång. (Diagnostimern pausar men
rensas inte när kretsen är avslagen).
Konstruktion: 80 % eller mer
biträkning
g motsvarande +21,2 mm
eller högre vätskenivå i 80 minuter).

Fjärrstyrt

Alla

a. Funktionen ej ”aktiverad”: ingen
diagnos.
g
b. ”aktiverad”: under eller
över toleransintervall eller dålig
LLID, diagnos
g
lagrad,
g
standard-CWS/
på nästa prioriteringsnivå (t.ex.
frontpanelens gränsvärde). Den här
infodiagnosen
g
kommer automatiskt att
återställas om insignalen återgår till
normalt intervall.

Fjärrstyrt

Alla

a. Ej ”aktiverad”: ingen diagnos.
b. ”aktiverad”: under eller över
toleransintervall eller dålig
g LLID,
diagnos
g
lagrad,
g
standard-CLS på nästa
prioriteringsnivå (t.ex. frontpanelens
gränsvärde). Den här infodiagnosen
g
g
kommer automatiskt att återställas
om insignalen återgår till normalt
intervall.

Fjärrstyrt

Alla

Under eller över toleransintervall eller
dålig LLID, diagnos lagrad. Den här
infodiagnosen
g
kommer automatiskt att
återställas om insignalen återgår till
normalt intervall.

Alla

a. Ej ”aktiverad”: ingen diagnos.
b. ”aktiverad”: under eller över
toleransintervall eller dålig
g LLID,
diagnos
g
lagrad,
g
standard-BLS på nästa
prioriteringsnivå (t.ex. frontpanelens
gränsvärde). Den här infodiagnosen
g
g
kommer automatiskt att återställas
om insignalen återgår till normalt
intervall.

Fjärrstyrt

Någon krets
strömsatt
[inga kretsar
strömsatta]

Förångarens ingående
vätsketemperatur
p
sjönk
j
under förångarens utgående
vätsketemperatur med mer än 2 °F
i 100 °F-sek. För sprayförångaren
g
kan den här diagnostiken
g
inte på ett
tillförlitligt sätt indikera för dåligt
flöde, men den kan varna för felaktig
flödesriktning genom förångaren,
felaktiga vattentemperaturgivare eller
andra systemproblem.

Fjärrstyrt

Trasig
gg
givare eller LLID. Normal
drift om inte CHW-återställning
är aktiverad. Om CHWåterställning
g är aktiverad och
antingen
g
utgående
g
eller konstant
utgående
g
köldbäraråterställning
väljs,
j kommer återställningen
g
inte att ha någon verkan, men
rotationshastigheter för ändringen
kommer att begränsas
g
enligt
g
Köldbäraråterställningsspecifikationen.

Fjärrstyrt

8E

Förångarens sensor för
inloppsvattentemp

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

AB

Förångarens sensor för
utloppsvattentemp

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

9A

Kondensorns temp.-sensor
inloppsvatten

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Trasig
gg
givare eller LLID.
Om kylaggregatet är igång
och tillvalet med kondensorns
vattenregleringsventil är installerat,
tvinga ventilen till 100 % flöde.

Fjärrstyrt

9B

Kondensorns temp.-sensor
utloppsvatten

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

5B8

Kondensorns
köldmedietrycksgivare

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

5BA

Förångarens
köldmedietrycksgivare

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt

5BE

Oljetrycksgivare

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Trasig givare eller LLID

Fjärrstyrt
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Diagnos
Hexkod

1E1

B5

C5

6B3

C6

384

Diagnos

Fel i oljeflödesskydd

Lågt köldmedietryck
i förångaren

Låg
g vattentemperatur
i förångare (avstängt
aggregat)

Låg förångartemp.:
Aggregatet avstängt

Låg
g vattentemperatur i
förångare (aggregat på)

Sent vattenflöde
i förångaren

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Omedelbart

Omedelbart

Info och särskild
åtgärd

Info och särskild
åtgärd

Omedelbar och
särskild åtgärd

Normal

Varaktighet

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Orsaker

Återställningsnivå

Kvarstående

Startanordningens
kontaktor
strömmatad [alla
stopplägen]

Den oljetrycksgivaren för detta
kylaggregat läser av ett tryck
som antingen ligger ovanför dess
kondensortryck med 15 Psia eller mer,
eller under dess förångartryck med
10 Psia eller mer i 30 sekunder i följd.

Lokal

Kvarstående

Kylaggregat
förstart och
kylaggregat
strömsatt

Förångarens köldmedietryck
sjönk under 10 psia precis innan
kompressorstart. Trycket sjönk
under 10 psia under drift men innan
ignoreringstiden på 3 minuter hade
löpt ut, eller föll under 16 Psia efter
att ignoreringstiden på 3 minuters
hade löpt ut.

Lokal

Icke kvarstående

Temperaturen på förångarens
g
utgående
g
vatten har sjunkit
j
under
frånslagsvärdet i 30 grader F-sekunder
Maskinen
medan aggregatet
gg g
var i stoppläge
g eller
i Stoppläge eller i autoläge
g utan någon
g
kompressor
i Autoläge, och
igång. Strömställ förångarens
inga
g kretsar
vattenpumprelä
p
p
tills diagnosen
g
strömsatta [Någon återställts automatiskt. Återgå
g sedan
krets är strömsatt] till normal styrning
g av förångarpump.
g
Automatisk återställning inträffar när
temperaturen stiger 2 °F (1,1 °C) över
avstängningsgränsen i 30 minuter.

Fjärrstyrt

Icke kvarstående

Förångarnas mättade temp.
sjönk under avstängningsgränsen
för vattentemp. medan resp.
förångarvätskenivå var större än
-21,2 mm i 30 grader F-sekunder
Aggregatet i
(eller 150 fr.o.m. version 08), med
stopp- eller i
kylaggregatet i stoppläget, eller
autoläge, och inga
i autoläget
g utan kompressorer
kretsar strömsatta
igång. Strömställ förångarens
vattenpumprelä
p
p
tills diagnosen
g
[Någon krets är
återställts automatiskt. Återgå
g sedan
strömsatt]
till normal styrning
y
g av förångarpump.
g
Automatisk återställning sker när
temperaturen stiger
g 1,1 °C (2 °F)
över frånslagsvärdet eller vätskenivån
sjunker under -21,2 mm i 30 minuter.

Fjärrstyrt

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Någon krets
strömsatt
[inga kretsar
strömsatta]

Fastst. Förång.
vattenflöde vid
övergång från
stopp till auto.

Förångarens
g
vattentemp. har
sjunkit under frånslagsgränsvärdet
i 30 g
grader F-sekunder medan
kompressorn var igång.
g g Automatisk
återställning inträffar när
temperaturen stiger
g 2 °F (1,1 °C)
över frånslagsvärdet
g
i 2 minuter.
Den här diagnosen
g
påverkar inte
strömsättningen av förångarens
vattenpump.
Förångarens vattenflöde kunde
inte fastställas inom 20 minuter
från det att förångarens
g
pumprelä
strömmatades. Förångarens
pumpkommandostatus kommer inte
påverkas. Diagnostiken återställs
automatiskt när vattenflöde fastställs.

Fjärrstyrt

Fjärrstyrt

(6-10 sekunders kontinuerligt
g flöde),
eller om kylaggregatet återgår till
stoppläge.

ED

DC

Inget
g vattenflöde
i förångaren

Kondensorns vattenflöde
sent

RLC-SVU006A-SV

Kylaggregat

Kylaggregat

Omedelbart

Normal

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Bekräftelseinloppet för förångarens
vattenflöde var öppet i mer än
6-10 sekunder i följd efter att flöde
fastställts. Pumpkommandostatusen
kommer inte att påverkas. Även om
Förångarpump
g
pumpen kan begäras
g
att köra i STOPPaktiverad ”on” (på)
lägen (pump av fördröjningstid), får
förutom
denna diagnos inte utföras i STOPPAlla stopplägen
läget. Denna diagnos kommer att
rensas automatiskt vid fastställande
av flöde (6-10 sekunders kontinuerligt
g
flöde), eller om kylaggregatet återgår
till stoppläge.

Fjärrstyrt

Kondensorns vattenflöde fastställdes
inte inom 20 minuter från det att
kondensorns pumprelä strömmatades.
Kondensorpumpen ska begäras
g
avstängd.
g Diagnostiseringen
g
g
återställs
när flödet återkommer (men endast
möjligt med extern pumpstyrning).

Fjärrstyrt

Fastst.
kondensorns
vattenflöde
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Diagnos
Hexkod

F7

6B8

6B6

F5

FD

Diagnos

Kondensorns vattenflöde
borta

Högt köldmedietryck i
förångaren

Högt köldmedietryck i
förångare

Frånslag vid högt tryck

Nödstopp

Påverkar
mål

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Kylaggregat

Allvarlighetsgrad

Omedelbart

Omedelbar och
särskild åtgärd

Info och särskild
åtgärd

Omedelbart

Omedelbart

Varaktighet

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Icke kvarstående

Kvarstående

Kvarstående

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Återställningsnivå

Orsaker

Start- och alla
driftlägen

Bekräftelseinloppet för kondensorns
vattenflöde var öppet i mer än
6 sekunder i följd efter att flöde
fastställts. Denna diagnos rensas
automatiskt när kompressorn
stannas på en fast timeout på 7 sek.
Kondensorpumpen ska stängas
g
av men förångarpumpkommandot
g
påverkas inte.

Fjärrstyrt

Alla

Förångarens köldmedietryck har
stigit över 190 psig (för framtida
användning – lägg till ”under
15 sekunder i följd”).
j
Strömmen till
förångarens
g
vattenpumpsrelä bryts
så att pumpen stannar, oavsett varför
pumpen körs. Diagnosen
g
återställs
automatiskt och pumpen återgår
g till
normal styrning när förångartrycken
sjunker
j
under 185 psig.
g Denna
diagnos måste stänga av
kylaggregatet om det körs.

Lokal

Utloppsvattentemperaturen
har överskridit g
gränsen för hög
g
vattentemperatur i förångaren
g
(ställs in på menyn TV-service –
standardinställning 105F) under
15 sekunder i sträck. Strömmen till
g
vattenpumpsrelä bryts
Gäller endast om förångarens
någon av följande så att pumpen stoppas, men bara
diagnoser är aktiv: om den körs på grund av någon av
diagnoserna
g
till vänster. Diagnosen
g
1)Förång.
återställs automatiskt och pumpen
vattenflöde sent,
återgår till normal styrning när
2)Förång.
g
temperaturen har sjunkit 5 °F under
vattenflöde lågt,
g
utlösningsinställningen.
g
g
Huvudsyftet
eller 3)Lågt
g köldm. är att förhindra att värmen från
temp. i förång.,- förångarens vattenpump orsakar
aggregat av,
alltför höga
g temperaturer och tryck
diagnostiseringen på vattensidan när kylaggregatet
gg g
inte
är aktiv.
körs men förångarpumpen
g
är på,
på g
grund av någon
g
av diagnoserna
g
Förång.
g vattenflöde sent, Förång.
g
vattenflöde lågt eller Låg förång.
temp. – aggregat av. Diagnosen
nollställs inte automatiskt när den
utlösande diagnosen nollställs.

Lokal

Alla

Ett frånslag på grund av högt tryck
registrerades:
g
C.O. stigande
g
vid
180 psig, återställning vid 135 psig
(+/- 5 psi skiftande tolerans) Anm:
Övertrycksventil är 200 Psig +/- 2 %
utlösning
g vid 315 ± 5 psi. Anm.:
Andra diagnoser som kan uppstå är en
förväntad konsekvens av utlösningen
av frånslag
g vid högt
g tryck (HPC)
och tas bort. Här ingår
g Fasförlust,
Effektförlust och Övergång genomförd
ingång öppen.

Lokal

Alla

a. NÖDSTOPPSINGÅNGEN öppen.
En extern spärr har lösts ut. Tid
till utlösning från ingångsöppning
till enhetsstopp ska vara 0,1 till
1,0 sekunder.

Lokal

Trasig givare eller LLID Denna
diagnos inträffar endast om
uteluftgivare
g
är konfig
gurerad. Om
köldbäraråterställning för uteluftgivare
väljs kommer den att avbrytas
och Tracer-uteluftgivare att vara
otillgänglig.

Fjärrstyrt

Öppen eller kortsluten ingång och
köldmedieövervakning är inställt som
vid installationen

Fjärrstyrt

A1

Temperatursensor för
uteluft

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

2F2

Övervakning
g av
köldmediepåfyllning

Kylaggregat

Info

Icke kvarstående

Alla – om
installerade

5C5

Startanordning: minnesfel,
typ 1

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Checksumma på RAM-kopia
i startanordningens LLID-konfiguration
misslyckades. Konfiguration hämtad
från EEPROM.

Lokal

5C9

Startanordning: minnesfel,
typ 2

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Checksumma på EEPROM-kopia
i startanordningens
g
LLID-konfig
guration
misslyckades. Standardvärdena från
fabrik används.

Lokal
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Diagnos
Hexkod

Diagnos

Påverkar
mål

Allvarlighetsgrad

Varaktighet

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

5FF

HP: Ogiltig konfiguration

Ingen

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Huvudprocessorn har en ogiltig
g
konfiguration baserad på den
installerade programvaran.

Fjärrstyrt

Fjärrstyrt

Orsaker

Återställningsnivå

2E6

Kontrollera klockan

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Realtidsklockan hade registrerat
g
förlust av sin oscillator vid något
tidigare tillfälle. Kontrollera/byt ut
batteriet? Denna diagnos kan tas
bort bara genom att man skriver
in ett nytt värde i aggregatets
tidur med hjälp av funktionerna för
aggregattidsinställning i TechView eller
DynaView.

6A3

Startanordningen laddade/
startade inte

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Startanordningen laddades eller
startade inte inom den avsatta tiden
(2 minuter).

Fjärrstyrt

28C

Omstartsblockering

Kylaggregat

Info

Icke kvarstående

Alla

Omstartsblockering
g anropades på
en kompressor. Detta tyder på att
kylaggregatet
gg g
ständigt
g g
går igång/
g g
stängs av, vilket måste åtgärdas.

Fjärrstyrt

Alla

Neuron-programvaran i LCI-Cmodulen överensstämmer inte
med kylaggregatstypen. Ladda
ner rätt programvara till LCI-C
neuron. Detta gör du med hjälp av
Rover-serviceverktyget, eller ett
LonTalk®-verktyg som kan ladda ner
programvara till en Neuron 3150®.

Fjärrstyrt

Alla

Ett avancerat övervakningsprogram
har upptäckt ett fall där kompressorn
kördes kontinuerligt under 5 minut
men där varken diagnostisering
g
g
för vattenflöde i förångaren eller
ett ”avbrottsfel i kontaktor” var
aktivt. Förekomsten av detta
felmeddelande tyder på en feljustering
i statusdiagrammet i den interna
programvaran. Notera om möjligt vilka
händelser som ledde fram till felet och
skicka en rapport till Trane Controls
Engineering – SW version 6 och högre.

Fel LCI-C-program: Använd
Kylaggregat
BAS-verktyg

705

Programvarufel nummer:
1001: Ring Tranes service

RLC-SVU006A-SV

Alla
funktioner

Info

Omedelbart

Icke kvarstående

Kvarstående –
avstängningsåterställning
krävs

Lokal
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Diagnos
Kommunikationsdiagnostik
Hexkod

Diagnos

Påverkar

5D1

Komm.förlust:
Avlastning,
slidventil

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5D2

Komm.förlust:
Belastnings,
slidventil

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5DD

Komm.förlust:
Externt auto/stopp

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5DE

Komm.förlust:
Nödstopp

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

Komm.förlust:
Kommando för
Istillverkning
extern istillverkning

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Kylaggregatet ska återgå till normalt
läge (icke istillverkning) oavsett senaste tillstånd.

Fjärrstyrt

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Kylaggregatet ska återgå till normalt
läge (icke istillverkning) oavsett senaste tillstånd.

Fjärrstyrt

Fjärrstyrt

5E1

5FA

Komm.förlust:
Statusrelä för
istillverkning

Istillverkning

Allvarlighetsgrad Varaktighet

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Återställningsnivå

Orsaker

5E2

Komm.förlust:
Utelufttemperatur

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Observera att om denna diagnos
inträffar ska kylaggregatet ta bort eventuell
köldbäraråterställning för uteluftgivare, om den var
aktiv och om Tracer-uteluftgivare var otillgänglig.
Använd rotationshastighet enligt specifikation för
köldbäraråterställning.

5E3

Komm.förlust:
Förång.
utloppsvattentemp

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

Fjärrstyrt

5E4

Komm.förlust: För.
inloppsvattentemp

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har
rått i 30 sekunder. Kylaggregatet ska ta bort
eventuell utgående eller konstant utgående
köldbäraråterställning, om sådan var aktiv.
Använd rotationshastighet enligt specifikation
för köldbäraråterställning.

6B6

Komm.förlust:
Kondensorns
utgående
vattentemp

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kondensorns
inloppsvattentemp

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har
rått i 30 sekunder. Om kylaggregatet är igång och
tillvalet med kondensorns vattenregleringsventil är
installerat, tvinga ventilen till 100 % flöde.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kompr.-utlopp
köldmedietemp.

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5E9

Komm.förlust:
Externt börvärde
för kallt/varmt
vatten

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Aggregatet avbryter användningen
av källan till externt börvärde för köldbärare och
återgår till nästa högre prioritet för bestämning av
gränsvärde.

Fjärrstyrt

5EA

Komm.
förlust: Externt
strömgränsvärde

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Aggregatet avbryter användningen
av det externa börvärdet för strömbegränsning, och
återgår till nästa högre prioritet för bestämning av
börvärdet för strömbegränsning.

Fjärrstyrt
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Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Kvarstående
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Diagnos
Hexkod

Diagnos

Påverkar

5EB

Komm.förlust:
Omkoppl. f. frånsl.
pga. högt tryck

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5EF

Komm.förlust:
Förångarens
vattenflödesvakt

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Flödesvakt för
kondensorvatten

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5F0

Komm.förlust:
Förång.
köldmedietryck

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5F2

Komm.förlust:
Kondensorns
köldmedietryck

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5F4

Komm.förlust:
Oljetryck

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Fyllning av
Gaspump för
oljeretur

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Tömning av
oljereturpump

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Nivåsensor för
oljeförlust

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Huvudoljeledning
SV

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5F8

Komm.förlust:
Förångarpumprelä

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kondensorpumprelä

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust: SSS/
FRO-fel

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Övervakning av
köldmediepåfyllning

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust: Ext
gränsvärde för
basbelastning

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Ingången för externt börvärde för
basbelastning tas bort från bestämningen för att
etablera börvärde för basbelastning.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Externt kommando
för basbelastning

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Ingången för extern basbelastning
tas bort från bestämningen för att aktivera
basbelastning.

Fjärrstyrt

688

Komm.förlust:
Köldmedienivå,
förångare

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

690

Komm.förlust:
Startanordning

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Lokal
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Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Orsaker
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Diagnos
Hexkod

Diagnos

Påverkar

694

Komm.förlust:
Elektronisk
expantionsventil 1

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

695

Komm.förlust:
Elektronisk
expantionsventil 2

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

5CD

Komm.fel
startanordning:
Huvudprocessor

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Startanordningen har inte kommunicerat med
huvudprocessorn på 15 sekunder.

69D

Komm.förlust:
Lokalt gränssnitt
till BAS

Kylaggregat

Info och särskild
åtgärd

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder. Använd senaste värden från BAS.

Fjärrstyrt

6A0

Komm.förlust:
Driftstatus:
Programmerbara
reläer

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kompressor %
märkström ut

Kylaggregat

Info

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kondensorns
köldmedietryck ut

Kylaggregat

Normal

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

6B6

Komm.förlust:
Kondensorns
utgående
huvudtryckstyrning

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

703

Komm.förlust:
Utgång för
hastighetssignal,
FRO

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

704

Komm.förlust:
Ingång för
utmatningseffekt,
FRO

Kylaggregat

Omedelbart

Kvarstående

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt

687

Komm.förlust:
Externt kommando
värmebärare

Kylaggregat

Info

Varning
Återställ

Alla

Kontinuerligt kommunikationsbortfall mellan
huvudprocessorn och det funktionella ID:t har rått
i 30 sekunder.

Fjärrstyrt
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Allvarlighetsgrad Varaktighet

Aktiva lägen
[inaktiva lägen]

Återställningsnivå

Orsaker

Lokal
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Diagnos
Display för operatör, diagnostik och meddelanden
Tabell 9. Display för operatör, diagnostik och meddelanden
Display för operatör, meddelande

En giltig konfiguration finns

Beskrivning
//Felsökning
• Det finns en giltig konfiguration i huvudprocessorns permanenta minne.
Konfigurationen består av en uppsättning variabler och inställningar som
definierar hur vätskekylaggregatet är uppbyggt. Dessa inkluderar: fläktarnas
antal/luftflöde och typ, kompressorernas antal och storlek, specialfunktioner,
egenskaper och styralternativ.
• // Det är normalt att den här skärmbilden visas under startsekvensen.
• Ethernet-kabel ej ansluten mellan display och UC800.

• UC800 ej strömsatt.
Kommunikation med UC800 avbruten • UC800 har en ogiltig konfiguration – ladda ner en giltig konfiguration.
• UC800 är i Bindning View. När Binding View avslutas, välj ”Starta om” om detta
meddelande visas.
• Ethernet-kabel ej ansluten mellan display och UC800.
Displayen kunde inte upprätta
kommunikation

• UC800 ej strömsatt.
• UC800-enheten kör endast backup-programmet som det levererades från
säljaren. Ladda ner CTV-programvara.
• UC800 har en ogiltig konfiguration – ladda ner en giltig konfiguration.

Displayen startas om

• Displayen har brist på minneskapacitet och måste startas om. Välj Ja för att
starta om. Driften av UC800-enheten inte att påverkas vid val av Ja. Endast
operatördisplayen har återställts.
• Detta felmeddelande visas när mikroprocessorkoden befinner sig på en ogiltig
plats. Dessa referenser sparas på kodad plats för att hjälpa programvaru-teamet
att identifiera varför mikroprocessorn låsts på grund av hänvisning till en ogiltig
plats.

Fel berodde på ogiltig konfiguration – • Notera när detta meddelande visas filnamn och radnummer, och ha dem till
hands vid kontakt med Tranes kundtjänst.
dokumentera statusen och ring Call
Tranes kundtjänst
• Meddelandet visas på skärmen i två minuter. Efter två minuter löper
Referens: ”Filnamn” ”Radnummer”
watchdogtiden ut och ett ”watchdogfelmeddelande” visas. Watchdog återställer
sedan mikroprocessorn. Mikroprocessorn initierar start- och konfigurationsläget,
precis som vid en uppstart.
• Dessa felmeddelanden finns på AdaptiView-skärmen och visas inte i Tracer TU,
och inte heller i de diagnostiska loggarna.
Filen saknas

• Uppdatera UC800-programvara med Tracer TU.

Visst innehåll på skärm. Auto- och
stoppknapp, grafisk visning, ingen
text.

• Giltig konfiguration saknas. Ladda ner en konfiguration.

Skärmen svarar inte

• Tracer TU laddar ner programvara. Vänta tills nedladdningen är klar.
• Troligtvis har denna UC800-enhet endast backup-programvara. Ladda ner den
senaste UC 800-programvaran.

Sidan kan inte hittas

• Detta kan även betyda att UC800-enheten inte har en giltig konfiguration. Ladda
ner en konfiguration till den.
• Strömtillförsel till OD:n och UC800-enheten.
• UC kan vara i binding view. Om så är fallet, få den att lämna binding view genom
att navigera till en annan skärm i Tracer TU.

UC800-konfigurationen är ogiltig

RLC-SVU006A-SV

• Uppdatera UC800-konfigurationen med Tracer TU.
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